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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації та голови районної ради

« » жовтня 2018 р. смт. Новоайдар №  f y ' / S  /

Про проведення у 2018-2019 навчальному році Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Відповідно до статей 6, 13 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 
13.06.2012 № 687 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську дитячо- 
юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») та наказу Міністерства 
освіти і науки України від 04.09.2018 № 966 «Про проведення у 2018/2019 
навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»), з метою національно-патріотичного виховання дітей та 
учнівської молоді:

1. Провести у 2018/2019 навчальному році Всеукраїнську дитячо- 
юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (далі -  гра «Сокіл» 
(«Джура»).

2. Внести зміни до складу районного штабу з організації роботи 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») (далі -  
районний штаб) та затвердити його склад у новій редакції, що додається.

3. Районному штабу:
3.1. Розробити і затвердити план роботи гри «Сокіл» («Джура») на 

2019 рік.
3.2. Організувати проведення районного етапу гри «Сокіл» («Джура») та 

затвердити кошторис необхідних видатків для її проведення у червні 2019 року.
3.3. Районному штабу у своїй діяльності керуватись Положенням про 

Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), 
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 13.06.2012 № 687 та іншими нормативно-правовими актами.

4. Відділу освіти райдержадміністрації (Селіхову О.В.) забезпечити:
4.1. Широке залучення учнівської молоді до гри «Сокіл» («Джура»).
4.2. Утворення шкільних куренів гри «Сокіл» («Джура»).



5. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Перовій В.І.)
здійснювати фінансування заходів гри «Сокіл» («Джура») за рахунок коштів 
районного бюджету, передбачених Програмою національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді Новоайдарського району на 2016 -  2020 роки, 
затвердженої рішенням Новоайдарської районної ради
від 18.12.2015 року № 34/51.

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови райдержадміністрації Новикову Т.В.


